
На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину 

(„Службени лист АПВ“, бр. 69/2016) у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о програму заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 

2017.години, („Службени лист АПВ“, бр. 69/2016), Покрајински секретаријат за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) објављује, 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСА  

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ЕЛЕМЕНАТА СИСТЕМА ЗА 

ЗАШТИТУ ОД ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

У Конкурсу за доделу средстава за суфинансирање набавке елемената система за заштиту од временских 

непогода на територији АП Војводине у 2017.години који је објављен у дневном листу „Дневник“ дана 

04.03.2017. године и „Службеном листу АПВ“, бр.13/17, тачка 2 мења се и гласи: 

 

    „2.           ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА 

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу износе до 320.000.000,00 динара. 

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупне 

вредности инвестиције.  

За подносиоце пријава: физичка лица и предузетнике, чија је инвестиција на подручју са отежаним 

условима рада у пољопривреди, лица млађа од 40 година и жене бесповратна средства за подршку 

инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од укупне вредности инвестиције,  

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ). 

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 8.000.000,00 

динара,односно 8.800.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица и предузетнике, чија је 

инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, лица млађа од 40 година и жене.    

 

 

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за: 

A. Набавку елемената система за противградну заштиту с наслоном за воћарску производњу на 

површини од 0,5 до 10 хектара. Максимални износ средстава може бити 8.000.000,00 динара 

односно до 800.000,00 динара по хектару.  У случају да је подносилац пријаве физичко лице 

и предузетник, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, 

лица млађа од 40 година и жене максимални износ подршке је до 880.000,00 динара по 

хектару. 

B. Набавку елемената система за противградну заштиту (без наслона-стубова) за воћарску 

производњу на површини од 0,5 до 10 хектара. Максимални износ средстава може бити  

4.900.000,00 динара, односно до 490.000,00 динара по хектару. У случају да је подносилац 

пријаве физичко лице и предузетник, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима 

рада у пољопривреди, лица млађа од 40 година и жене максимални износ подршке је  до 

530.000,00 динара по хектару. 

 

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се признавати 

инвестиције и купљена опрема пре 01.01.2017. године, што мора бити документовано рачунима са 

спецификацијом опреме, отпремницама, изводима из банке, гарантним листовима, царинским 

декларацијама, уколико је реч о опреми из увоза, и другим доказима, који носе датум након 

01.01.2017.године.“ 

 

У Конкурсу за доделу средстава за суфинансирање набавке елемената система за заштиту  од 

временских непогода на територији АП Војводине у 2017.години („Службени лист АПВ“, бр.13/17), у 

тачки 3. став 2. се мења и гласи: 

 

„Привредно друштво може остварити право на подстицаје ако је разврстано у микро и мало правно 

лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство.“  

 

 

 


